Vanhamuotoisen erikoispsykologikoulutuksen opiskelijoiden siirtyminen
uusimuotoiseen erikoispsykologikoulutukseen työ- ja
orgnisaatiopsykologian erikoisalalla
Perusperiaatteet
Opiskelija voi halutessaan siirtyä vanhasta PsL-muotoisesta (120 op) koulutuksesta uuteen
erikoistumiskoulutukseen (70 op) työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutuksessa.
Tällöin opiskelijan tulee luopua kotiyliopistossaan opinto-oikeudesta PsL-tutkintoon.
Lisäksi tällöin edellytetään, että vanhan erikoispsykologikoulutuksen puolella on suoritettu valmiiksi ennen
uusimuotoiseen koulutukseen siirtymistä:
·
·

TYO/TOP erikoispsykologikoulutuksen erikoistumisopinnot 60 op
Tutkimusmenetelmäopinnoista vähintään yksi ”Erikoispsykologi asiantuntijana” opintojakso (2-3 op)/tai
muu saman laajuinen erikoisalan professorin hyväksymä erikoispsykologikoulutuksen menetelmä/yhteisopintojakso.

Erikoistumisopintojen (60 op) tulee koostua seuraavista opintojaksoista:
· Työ- ja organisaatiopsykologian teoreettiset lähtökohdat, 5 op
· 2 opintojaksoa kultakin seuraavalta alueelta: (A) Yksilön suhde työhön/Työ (10 op); (B) Henkilöstö (10 op),
ja (C) Organisaatio (10 op). Yhteensä 30 op.
· Työnohjaus 10 op (suoritustavat on selvitetty opinto-oppaassa opintojen alkaessa)
· Vapaavalintaiset opinnot 10 op (esim. teemaseminaarit, muiden erikoisalojen kurssit, korvaavat opinnot,
ylimääräiset erikoistumisopinnot ja/tai metodiopinnot)
· Lopputentti/-essee, 5 op. Lopputentissä perehdytään johonkin oman työhön liittyvään työ- ja/tai
organisaatiopsykologiseen erityiskysymykseen teorian ja tutkimuksen pohjalta. Aihepiiri sovitaan
opintojakson tentaattorin kanssa (prof. Saija Mauno).
Vanhentuneet opinnot (suorituksesta yli 10 vuotta) on päivitettävä vanhan koulutuksen puolella ennen
siirtymistä. Ammatilliset erikoistumisopinnot kootaan kokonaisuudeksi (55op). Kokonaisuuden
suorituspäivämääräksi tulee se päivämäärä, jolloin opiskelija on suorittanut viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan
kurssin. Kokonaisuutta sidottaessa eivät opinnot saa olla yli 10 vuotta vanhoja.
Huom. Siirtohakemuksen jättäminen edellyttää, että erikoisalan professori tai lehtori (Mauno, Kykyri) on
tarkastanut ja hyväksynyt opiskelijan opintorekisteriotteen (tarkemmat ohjeet sivulla 2).
Uusimuotoisen erikoispsykologikoulutuksen puolella opintosuoritusoikeus koskee vain lopputyötä (10 op), joka
suoritetaan itsenäisenä opinnäytteenä sekä seminaarityöskentelynä (1-3 kertaa) ja Psykopissa (koulutuksen
Moodle-oppimisalusta) tehtävänä työskentelynä.
Koulutuksen hinta määräytyy lopputyötä, sen ohjaamista sekä tarkistamista koskevasta maksusta (10 x 120 € =
1200 €), jonka opiskelija voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Siirtymisiä vanhamuotoisesta uusimuotoiseen koulutukseen prosessoidaan 2018 keväällä ja viimeisen kerran
2020 keväällä, jonka jälkeen opiskelijan ei ole mahdollista siirtyä vanhamuotoisesta uusimuotoiseen
erikoispsykologikoulutukseen.
Koska siirtymisen edellytyksenä on edellä kuvatut loppuun suoritetut erikoistumisopinnot (60 op) sekä 1
erikoispsykologi asiantuntijana/vastaava opintojakso (2-3 op), kannattaa vuonna 2014 aloittaneiden
opiskelijoiden anoa siirtoa vuonna 2018 tai 2020.

Siirtymishakemus
Hakemus uuteen koulutukseen siirtymisestä tehdään siirtymishakemusta koskevalla lomakkeella, jonka linkki
avataan Psykonetin nettisivuille (www.psykonet.fi) 2.5.2018. Hakemukseen liitetään:
·

·

Virallinen opintojenseurantalomake, josta käyvät ilmi vanhamuotoisen erikoispsykologi-koulutuksen
puolella suoritetut opinnot. Opintojen seurantalomakkeen saa sähköisesti Pertti Vuorilehmukselta
(pertti.vuorilehmus@uta.fi) Tampereen yliopistosta.
Todistus työnohjauksista, jossa osoitetaan, että opintoihin vaaditut 10 op:n työnohjaukset on käyty.

Siirtymishakemuksia otetaan vastaan 2.–16.5.2018 välisenä aikana. Siirtymishakemuksen hyväksymisestä
ilmoitetaan opiskelijoille kesäkuun 2018 aikana sähköpostitse. Hyväksytyt opiskelijat voivat aloittaa opintonsa
syyslukukaudella 2018.
Viimeinen siirtymismahdollisuus on vuonna 2020, jolloin hyväksytyt opiskelijat voivat aloittaa opintonsa ko.
vuoden syksyllä. Tämän jälkeen siirtymismahdollisuuksia ei enää järjestetä. Siirtymistä harkitsevien on syytä
toimia mahdollisimman nopeasti ja anoa siirtoa jo vuonna 2018, mikäli vaadittavat edeltävät opinnot on
suoritettu hyväksytysti.
Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutuksen opettajat (erikoisalan professori Saija Mauno,
erikoisalan lehtori Virpi-Liisa Kykyri) ovat käytettävissä aiemmin suoritettujen opintojen tarkistamiseen.
Tarkistuspyynnöstä on oltava yhteydessä sähköpostitse erikoisalan professoriin siirtymisvuonna 1.–24.4. välisenä
aikana. Erikoisalan professorille on toimitettava pyynnön yhteydessä virallinen opintorekisteriote liitetiedostona.
Erikoisalan professori antaa päätöksen suoritettujen opintojen riittävyydestä suhteessa siirtymishakemukseen
kyseisenä siirtymävuonna viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla. Huom. Ilman erikoisalan professorin
hyväksymää opintojen tarkistuspyyntöä ei siirtoa ole mahdollista anoa lomakkeella. Tarvittaessa, mikäli siirron
hakijoita on runsas määrä, opintojen tarkistuspyyntöjä käsittelee myös erikoisalan lehtori.
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Teperi tekee ehdollisen (*) päätöksen
koulutusmuodon vaihtamisesta. Päätökset tehdään Tampereen yliopistossa, koska uusimuotoista työ- ja
organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutusta hallinnoidaan ja toteutetaan Tampereen yliopistossa. Kaikkia
hakijoita tiedotetaan haun tuloksesta sähköpostitse viimeistään 30.6. mennessä.
(*) Siirtyminen on ehdollinen kunnes opiskelija on luopunut tutkinnonsuoritusoikeudestaan siinä yliopistossa,
johon on ollut kirjoilla PsL-tutkinnon suorittamista varten. Asia tarkistetaan kotiyliopistosta. Huom! Opiskelija ei
voi olla samanaikaisesti PsL-tutkinto-opiskelija ja uusimuotoisen erikoispsykologikoulutuksen opiskelija.

Uudessa erikoispsykologikoulutuksessa suoritettavat opinnot TOP erikoisalalla
Uuden koulutuksen puolella opiskelija tekee itsenäisen lopputyön (10 op), jonka ohjeet ja kriteerit ilmoitetaan
hyväksymiskirjeen yhteydessä. Seminaarista ilmoitetaan myöhemmin Psykonetin kurssikalenterissa, jonka kautta
tapahtuu ilmoittautuminen lopputyöseminaariin.
Lopputyön suorittamisen jälkeen opiskelija saa Tampereen yliopistosta todistuksen työ-ja
organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutuksesta erikoistumiskoulutuksena, eikä siis suorita
vanhamuotoista 120 op:n PsL-tutkintoa. Todistuksesta ilmenee suoritettujen opintojen laajuus (72/73 op) ja
koulutusmuoto (erikoistumiskoulutus).

Lisätietoja
Prof. Saija Mauno (opintojen sisältö/riittävyys): saija.mauno@uta.fi
Lehtori Virpi-Liisa Kykyri (työnohjauksen sisältö/riittävyys): virpi-liisa.kykyri@uta.fi
Koordinaattori Kari Lehti (hakulomake, hakuprosessi): kari.lehti@utu.fi
Opintosihteeri Pertti Vuorilehmus (opintorekisteriotteet): pertti.vuorilehmus@uta.fi

